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   ПРИЛОЖЕНИЕ 10 
 
 
 
Рег. № ................ 
Дата……………….. 

ДО ДИРЕКТОРА 
НА ДИРЕКЦИЯ  
“БЮРО ПО ТРУДА” 
ГР.............................. 

 
 

З А Я В Л Е Н И Е   
за участие в Схема „Обучения и заетост за младите хора”  

Проект “ Обучения и заетост за младите хора”  
 
 
Долуподписаният/ата.............................………………………………………………………………………………… 

/име, презиме, фамилия/ 
ЕГН1 …………………………….., л.к. № …………………………., изд. на ……………………….… от МВР ……………, 
с постоянен адрес: ………………………….………………………………..............................…………… 

/област, гр./с, ж.к., ул. №/ 
Настоящ адрес: 
……………………….………………………………..............................……………......................................... 

/област, гр./с, ж.к., ул. №/ 
 

тел........................................................................................................................... 

рег. № в ДБТ: ................................................................... от ……………..................... г.  

 
 
Към датата на подаване на Заявлението съм регистриран/а в ДБТ и съм безработен 
младеж до 29-годишна възраст включително.     
 
Желая да бъда насочен/а към работодателя: ………………………………….….. 
…………………………………………………………………………………………………. 
на обявено/и от него работно/и място/а за: 
 
 
№ по 
ред 

Номер на Заявка на работодател Длъжност 

   
   
   
   
Ако желаете да кандидатствате за повече длъжности, моля добавете допълнителни редове. 
 
                                                 
1 Агенция по заетостта е регистрирана като администратор на лични данни и има право да обработва такива, 
съгласно реда, предвиден в чл. 17 от Закона за защита на личните данни. 
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Притежавам: 
Образование ……………………………………………………………………………                   
                                            /степен, специалност, завършен клас/ 
 
Допълнителна квалификация и кусове: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
/опишете пдробно, вкл. източника на финансиране/ 
 
 
Заявявам готовност: 
□ Да участвам в подбор и след одобряването ми от работодателя да постъпя на работа.  
 
 
Уведомен/а съм, че: 
• При отказ за включване в заетост, регистрацията ми като безработно лице в ДБТ ще 
бъде прекратена, на основание чл. 20, ал. 4, т. 4 от Закона за насърчаване на заетостта. 
 
 
Декларирам, че: 
• Не участвам в никаква форма на заетост, като например: 

 не работя по трудово/служебно правоотношение, независимо от вида му; 
 не осъществявам стопанска дейност като търговец по смисъла на Търговския 

закон, включително като едноличен търговец; 
 не съм тютюнопроизводител/земеделски производител; 
 нямам сключен договор за управление и контрол на търговски дружества; 
 нямам доходи от упражняване на занаят или свободна професия; 
 нямам доходи от извънтрудови правоотношения; 
 не съм изпълнител по договори за изработка/услуга и др., сключени по реда на 

ЗЗД. 
• Не участвам в никакви форми на образование или обучение, вкл. редовни, вечерни, 
задочни и дистанционни форми на образование, както и всякакви видове професионални 
обучения и ключови компетентности. 
  Не съм включван в операция „Младежка заетост”, финансирана по ОП РЧР 2014-2020 
г. 
 Посочената по-горе от мен информация е вярна, пълна и точна и заявявам, че ми е 
известна наказателната отговорност за измама, в случай че тази информация се окаже 
невярна, непълна или неточна. 
 
 
Заявявам, че: 
• Доброволно предоставям личните си данни и давам съгласието си те да бъдат 
обработвани от Агенцията по заетостта, в качеството й на Конкретен бенефициент по 
схема „Обучения и заетост за младите хора”, във връзка с участието ми в Проект 
BGО5М90PО01-1.005-0001 „Обучения и заетост за младите хора”, финансиран по 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., за реализация 
целите на Проекта и съотносими с тях. 
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• Съм съгласен/на личните ми данни да бъдат разкривани и предоставяни на следните 
категории получатели, във връзка с изпълнението на Проекта и съобразно неговите 
цели: Министерството на труда и социалната политика, в качеството си на Управляващ 
орган, Европейската комисия, Сертифициращия орган, националните одитни органи, 
Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и външните 
одитори, във връзка с извършване от тяхна страна на проверки, инспекции, 
верификации и одити. 
 

 
гр. .......................     

дата: ……………………..      ...................................................... 
(име, фамилия и подпис) 


